
MAGYAR HoNvÉnsÉc sz. példany

nÖszÖnnnÉNYl GÉZA
C SAPATGYAKORLÓ TÉR PARANC SNOKSÁG

Nyt. szétm:385-412023

ERTESITES

Értesítem Önt, hogy az MH Btisz rményi Géza Csapatgyakorl tér Parancsnokság
kezelésében lév honvédségi tertileteken az élesl vészetek és egyéb katonai
tevékenységekr l sz l , korábban megadott 2023. február havi értesít mrídosításra
keriilt!

A m dosításokkal kiegészÍilt havi feladatok az alábbiak szerint alakulnak:

I. Haimáskéri Gyakorlr-és L tér (..Oo'-pont s Kiiriis-hegy l - és gyakorl terek):

Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideie

Várhatrí hatások

1

2023.
február
01- 28.

MH Klapka Gyorgy
1. Páncélosdandár

Nemzetkozi kiképzés

lo gisztikai tevékenysé g
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj ármtívezeté s i gyakorl at

foly am at o s v é gr ehaj t s s al

kiképzési tevékenység
(szakharcászat)

fo ly am ato s v é gr ehaj t s s al

Zajhatáts: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: jelent s

F feladatok: kiképzésitevékenység,
jelent s; esetenként rejtett személyi- és

j ármrim ozgás, vakl szeres- és éleslovészet
gyalogsági fegyverekkel, páncéltor és

aknavet fegyverekkel, jelent s személyi- és
j ármtimo zgás, esetenként légies zkoz

tevékenység

Hatása v adászati tevékenységre: j elent s

2.
2023.

február
01- 03.

Budapesti Mtiszaki és

G azdaságtudo m ányi E gyetem
oktatási célri rakéta teszt

02. 01-03. 0g00-2200

Zajhatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: éleslovészet, rakéta teszt,
repiilési tevékenység

Hatása v adászati tevékenységre: i elent s



aJ.

2023.
február
03-13.

JOLLY VIHAR 2023
MH 47 . Bázisreptil tér

Nemzetkozi kutat -ment
he likopter felké s zités

részeként
élesltivészet
(leveg -fitld)

02. 06-09. napon ta 08oo -2}oo

02. 10. o8oo-L8oo

02. !3. naponta 0800-2200

Zajhatás: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: éleslovészet helikopter fedélzeti
fe gyverekkel, repiilési tevékenysé g,

légieszkozok mozgása

Hatása v adászati tevékenységre: j elent s

4.
2023.

február 14-
marcius 03.

AERO Vodochody a.s
MH 47 . BáZisreptil tér
Nemzetkozi térítéses

merevsz árny repiil gép teszt
l gyakorlat

részeként
élesliivészet
(leveg -fitld)

02, 14-16. naponta 0800-2200

02. 17.0g00-1g00
02.20-23. napon ta 0800-2200

oz.24. o8oo-L8oo

02. 27 -03.02. 0g00-2200

03.03. o8oo-1800

Zajhatáts: jelent s

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: éleslovészetmerevszárnyas
repiil géppel nem irrínyított rakétákkal,

rakétablokkok dobásával, reptilé si
tevékenység, légieszkozok mozgása

Hatása vadászati tevékenységre: jelent s
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I./a Gyulafirát ti Gyakorl - és L tér (Rát ti-Naeymez és Úimaior l - és
gvakorl terek):

[./b T tvázsonyi Gyakorl tér:

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideje

Várhatrí hatások

5.

2023.
február
01- 28.

MH Klapka Gyorgy
1. Páncélosdandár

Nemzetkozi kiképzés

1ogisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj ármtivezeté si gyakorlat

foly am at o s v é gr ehaj t á s s al

kiképzési tevékenység
(szakharcászat)

foly am at o s v é gr ehaj t ás s al

élesliivészet
02. 01-02. napon ta 08oo -2200

02. 06-09. naponta 0800-2200

02.1.4-15. 0g00-2200

Zajhatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladatok: kiképzésitevékenység,
jelent s; esetenként rejtett személyi- és

j ármtim ozgás, vakl szeres- és éleslovészet
gyalogsági fegyverekkel, páncéltor és

aknavet fegyverekkel, jelent s személyi- és
j ármrimo zgás, esetenként légies zkoz

tevékenység

Hatása v adászati tevékenységre: j elent s

6.
2023.

február
06- 10.

HM Mo dernizáci s Intézet

reptilési tevékenység
(dr nteszt)

02.06- 10. naponta 08oo- 22oo

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység, dr nteszt,
légieszkozok mozgása

Hatása v adászati tevékenvségre: általános

F sz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhat hatások
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II. Bakonvkúti Gvakorló- és Lőtér (Csörlőházi lő- és gvakorlóterek):

A Várpalota - Tés közötti 82|3. sz űt zárásával, a forgalom korlátozásával és a
Várpalota - Bakonykúti közötti murvás hadiút zárásával, a forgalom koflátozásával
jaró kiképzési események:

Fsz. Dátum
Végrehajt (feladat neve),
tevékenyséq iellege és ideje

Várhat hatások

I

2023.
február

16.

MH Nagysandor J zsef 51.
Hírad - és Vezetésbiztosít

Dandar

kiképzési tevékenység
(szakharcászat)

élesliivészet
02. 16. naponta 0800-2200

Zqhatás: alacsony

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: éleslovészet gyalogsági
fegyverekkel, jelent s személyi- és

jármrimozgás

Hatása v adászati tevékenységre : j elent s

A Tési tt zárási rendnek megfelel 
'illetve al téri murvás t teljes

|ezárásátval jár!

A Várpalota - Bakonykriti k ztitti murvás hadirÍt id szakos zárásítlal,
forgalomkorláto zással j ár kiképzési események :

Fsz. Dátum

A katonai szervezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és
ideje

Várhat hatások

7.

2023.
február
01- 28.

MH Klapka Gyorgy
1. Páncélosdandár

Nemzetkozi kiképzés

logisztikai tevékenység
kiképzési tevékenység

(harcászat)
gépj aÍmtiv ezeté s i gyakorlat

fo ly amat o s v é gr ehaj t á s s al

kiképzési tevékenység
(szakharcászat)

fo ly am at o s v é gr ehaj t s s al

élesliivészet
02. 06-09. naponta 0800-2200

02. 10. naponta 0800-1800

Zajhatáts: jelent s

Ki- és bemen forgalom: jelent s

F feladatok: kiképzésitevékenység,
jelent s; esetenként rejtett személyi- és

j ármrím ozgás, vakl szeres- és éleslovészet
gyalogsági fegyverekkel, páncéltor és

aknavet fegyverekkel, jelent s személyi-
és j ármtí mozgás, esetenként légies zkoz

tevékenység

Hatása v adászati tevékenységre: j elent s



8.

2023.
február
01- 07.

MH 6. Tertiletvédelmi Ezred
3 1 . Tertiletvéde1m i ZászI aIj

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta OSoo -2200

Zajhatáts: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: kiképzési tevékenység, tereptan,
jelent s személyi- és jármtimozgás

Hatása v adászati tevékenységre: általános

9.

2023.
február
13- 19.

MH Nagysandor J zsef 51.
Hírad - és Vezetésbiztosít

Dandar

kiképzési tevékenység
(szakharcászat)

élesltivészet
02. 13-1.6. naponta 0800-2200

02. 17. naponta 0800-1800

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: kozepes

F feladat: éleslovészet gyalogsági
fegyverekkel, jelent s személyi- és

jármtimozgás

Hatása vadászati tevékenységre: jelent s '

10.

2023.
február
t3- 17.

MH 6. TerÍiletvédelmi Ezred
1 7. Tertiletvédelm i ZászI aIj

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta oSoo -2200

Zajhatás: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: kiképzésí tevékenység, tereptan,
jelent s személyi- és jármtimozgás

Hatása v adászati tevékenvségre: általános

11.

2023.
február
20- 24.

HM Mo dernizáci s Intézet

reptilési tevékenység
(dr nteszt)

02.20- 24. naponta 08oo-22oo

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység, dr nteszt,
légieszkozok mozgása

Hatása vadászati tevékenységre: általános



Fsz. Dátum

A katonai szerv ezet és/vagy a
feladat neve,

a katonai tevékenység jellege és

ideie

Várhat hatások

12.
2023.

február
01- 07.

MH 6. Teriiletvédelmi Ezred
1 7. Teriilefu édelm i Zászl alj

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta OSoo-2200

Zajhatás: alacsony

Ki_ és bemen forgalom: alacsony

F feladat: kiképzési tevékenység, tereptan,
jelent s személyi- és jármumozgás

Hatása vadászati tevékenységre: általános

13.

2023.
február
t8- 21.

BIBOR SUGAR 2023
MH Sodr LászI 102.

Vegyiharc Ezred

kiképzési tevékenység
(harcászat)

naponta OOoo -2400

Zajhatáts: kozepes

Ki- és bemen forgalom: kozepes

F feladat: kiképzési tevékenység, jelent s;

esetenként rej tett személyi- és j ármrím ozgás,
vakl szeres lovészet, fiistjelz k és

pirotechnikai e szkozok alkalmazása

Hatása v adászati tevékenységre: i elent s

t4.
2023.

február
20- 24.

HM Mo dernízáci s Intézet

reptilési tevékenység
(dr nteszt)

02.20- 24. naponta 08oo-22oo

Zajhatáts: alacsony

Ki- és bemen forgalom: alacsony

F feladat: reptilési tevékenység, dr nteszt,
légieszkozok mozgása

Hatása v adászati tevékenvségre: általános

II.la BakonvkrÍti Gvakorl - és L tér (otfa gvakol tér):

Várhat hatások:

Zajhatász
,,alacsony'': 1 vészet kis kalibení (gyalogsági) fegyverekkel, vakl szerrel végrehajtott kiképzési

feladat (harcászat), kis volumenií jánniimozgás;

',k zepes'': 1 vészet harcjrírmíí-fegyverekkel (k zepes kalibení feg1verekkel), robbantások
(megsemmisítés), k zepes volum en járm mozgás (vezetési gyakorlat); repÍilési feladatok végrehajtása.

'jelent s'': 1 vészet nagy kaliber feg1verekkel (tÍizérség, práncéltiir , harckocsi-ágyri), leveg<í-

ftild l vészet.

Ki- és bemen forgalon: a l _ és gyakorl téne ki- és belép<í forgalom. Nem a 1 - és gyakorl tér

teriiletén beliili mozgríst j elenti !

,'a1acsony'': 1_5 áthalad.ís/nap, kisebb csoportokban (nétuány jrírmtib l á1l );

,,k 'zepes'': 5-10 áthaladás/nap, oszlopmenet áthaladrása (nagyobb szfun eszk z egyszerre);

,jelent s'': folyamatos mozgás (táborépítés' telepiilés).
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Fő feladat: a végzett tevékenység fő jellege. Személy_ és járműmozgrás esetén a lő- és
gyakorlótéren történő mozgiísok. Repiilőeszközök mozgása esetén vrírható alacsony magassrígú
átrepülése a lakott terület elkeriilésével (lakott területen kívül min. 100 m).

Hatása vadászati tevékenységre:
,,ríltalrírros'': a teriilet hasznáata miatt figyelmet igényel;
,jelentős'': a terület kiterjedt haszlÉlat4 a rejtett mozgiások, va1y az éleslövészet biaonsági

távolságainak betarhísa miatt fokozott figyelmet igényel.

Az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság területét rítszelő Vrárpalota - Tés kőzötti
8213 ' sz. út ríltalrános útziírási rendje:

07:30 - 08:20 50 perc
08:45 - 10:00 75 perc
10:20- 10:40 20perc
1 1:00 - 12:00 60 perc
12:30-12:45 15 perc
13:10 - 14:00 50 perc
15:30 - 16:45 75 perc
17:25 - 17:45 20 perc
18:15 - 19:25 70 perc
20:00 -20:30 30 perc
21:00 -22:30 90 perc

Pénteki napokon az utolsó zárás 17 :25 _ 77:45 között.

Lőtéren felmeriilő oroblémával kapcsolatos informiíció:

Várpalota Kossuth Laktanya Üryetetestől kapható az alábbi telefonsziámon:

06-88-s49-555

Haj máskér Kik épz bázis parancsnoka:

Bakonyk ti Kiképz bázis mb.parancsnoka:

Kommunikáci ért felel s személy:

Selek R bert rnagy 06 30/815 02 87

Kiss András fotorzs rmester 06 30164l-3178

Gervai János fototzszászl s 06 30/815-0431

A nemzetk zi gyakorlatok során bekiivetkez l<futérítési iiryekkel kapcsolatban a
27612008. (xI.21.) Korm. Rendeletre tekintettel járjanak el.

Kérem, értesítse a lakosságot, tagságot, dolgoz kat, hogy a l tér teríiletén valrí illetéktelen
tart zkodás esetén a Polgrí,ri T rvényk nyvr l sz l 2013. évi V. t rvény 5:5 - 5:8 $-ai atapján' a
jegyz hatásk r ébe taÍtoz birtokvédelmi eljrárrísr l sz l I7/20I5. (I. 16.) Konnrányrendelet el írrásai

szerint birtokvédelemért folyamodok.

Tájékoztatom, hory GyulaÍirát t telepiilést l keleti irányban k ríilbeliil 700-800 méteres
távolságban az rÍj brízis kialakításával kapcsolatos munlaílatok folynak!

Továbbá kérem figyelembe verrni, hogy a l vészetek és katonai tevékenységek ideje alatt a l tér
teriiletén t rtén tart zkodrís fokozottan baleset- és életveszélyes' valamint TILOS!
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Felhívjuk a lakosság figyelmét' hogy a lő- és gyakorlótér teriiletére a belépés szigorúan
engedélyhez kötött! Az MH Böszörrrenyi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság kezelésében lévő
honvedségi terÍiletre való engedély nélküli belépés eljárást von maga után!

A kiadott engedélyek a lövészetek és gyakorlatok' katonai tevékenységek idejére nem
érvényesek!

Varpalota, 2023. február Ü{-- oí ,r.

,rrrMk*,
parancsnok

í"-*.-"," i
#""fur*


